
Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika 
na stanowisku

Głównego Księgowego

Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, 
Aleja Solidarności 3, 87-100 Toruń.

1. Wymagania niezbędne:

• posiadanie obywatelstwa polskiego; 
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 
• niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne 
skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych); 

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, kurs rachunkowości; 

• lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-
letnia praktyka w księgowości; 

• nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość zasad księgowości budżetowej; 
• wskazana praktyka w jednostce budżetowej; 
• umiejętność biegłej obsługi komputera (WORD, EXCEL, PŁATNIK); 
• znajomość programu finansowo-księgowego VULCAN; 
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ustawy prawo 

zamówień publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz 
przepisów prawa oświatowego i prawa pracy; 

• umiejętność organizacji pracy w zespole, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy; 
• obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność i 

dyskrecja. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• prowadzenie rachunkowości KPCEN; 
• dyspozycja środkami pieniężnymi KPCEN; 
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym; 
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych. 

4.Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV); 
• list motywacyjny; 



• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 
• kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy; 
• kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych i o 

niekaralności w zakresie wskazanym w pkt.1 lit. c) niniejszego ogłoszenia; 
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb związanych z zatrudnieniem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ochronie danych osobowych). 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Toruniu, Aleja Solidarności 3, 87-100 Toruń, pokój nr 23,w zamkniętych kopertach z 
adnotacją: ,,Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego" w terminie do dnia 30 
listopada 2009 r. do godz. 10:00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)". Jednocześnie uprzejmie informujemy, 
że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania 
informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane 
ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do KPCEN po terminie, nie będą rozpatrywane. Z kandydatami 
spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy w uzgodnionym 
indywidualnie terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 056 277 47.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KPCEN w 
Toruniu (www.kpcen-torun.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN. 

Dyrektor KPCEN w Toruniu


